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Beste lezer(es),
U komt het tegenwoordig regelmatig tegen in allerlei nieuws en u
wordt zelf waarschijnlijk ook lastig gevallen met tal van vormen
van internet en telefoonterreur. Een vorm van criminaliteit,
waarbij men poogt om via e-mails en de telefoon uw persoonlijke
gegevens te ontfutselen, waardoor deze criminelen gemakkelijk
bij uw bankrekening kunnen komen.
In deze Zeeuwse NieuwsFlitZ “Special” behandelen we een aantal
voorbeelden, waarmee u uw voordeel kunt doen.
En u weet: een gewaarschuwd mens geldt voor …….!
De redactie

Herken digitale criminaliteit bij valse e-mails
en handel op de juiste manier!
Het per e-mail hengelen naar informatie is de snelst groeiende tak
van criminaliteit. Het is een vorm van oplichting.
Er wordt in allerlei bladen en nieuwsbrieven, waaronder ook de
Nieuwsbrief van Unie KBO en van sommige afdelingen,
voorlichting gegeven hoe deze valse e-mails te herkennen en hoe
te handelen. Voor alle zekerheid hebben wij, als redactie van de
NieuwsFlitZ, toch gemeend daar nogmaals extra aandacht aan te
besteden, ook aan de telefoonterreur en de e-mails die u van
zogenaamde banken binnenkrijgt met de vraag om te reageren.
Maar hoe herkent u oplichting en wat kunt u er aan doen om uzelf
te beschermen? De Unie KBO helpt u om preventieve maatregelen
te nemen.
Via de mail, maar ook via de telefoon, lijken betrouwbare
instanties zoals een bank of creditcardmaatschappij te vragen naar
bijvoorbeeld uw inloggegevens, creditcardinformatie, pincode of
andere persoonlijke informatie.
In werkelijkheid zijn het fraudeurs die achter uw gegevens
proberen te komen. Phishing heet deze vorm van internetfraude.
Met een phishing e-mail willen fraudeurs u naar een valse
(bank)website lokken dat een kopie is van de echte website. Hier
wordt u vervolgens verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in
te voeren. Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over
al uw gegevens. Met alle gevolgen van dien!
Een andere bekende vorm van oplichting zijn e-mailberichten
waarin u verzocht wordt iemand of een bekende te helpen. In deze
e-mail, waarin de gebruikte taal direct vragen op zal roepen, doet
de internetcrimineel zich voor als een voor u bekend persoon die
direct geld nodig heeft omdat hij/zij ergens onderweg is gestrand
en geen of te weinig geld bij zich heeft. Of u dat dus maar even wil
overmaken of op een bepaald naam wil klikken, zie ook pagina 4.

1

1

Als u wilt bent u zo
miljoenen rijker (maar
niet heus)

Via de mail U kunt ook benaderd worden met de vraag of u bereid
bent om vele miljoenen op uw rekening te krijgen of deels te
parkeren, vaak van een Afrikaanse overheidsambtenaar die
hierover beschikt of van een kantoor dat het bedrijf
vertegenwoordigt en waarvan de eigenaar plotseling overleden is
en de rest van de familie ook of het niet aan de familie gunt.
Het geld zou dan op deze manier weggesluisd kunnen worden en
u zou miljoenen rijker kunnen worden.
Voorwaarde is wel dat u eerst een aantal gegevens moet
aanleveren o.a. uw adres- en bankgegevens.
Trap er niet in!
Ook kunt u via de mail benaderd worden met de boodschap dat
uw tegoed niet toereikend is of dat uw rekening geblokkeerd
dreigt te worden, indien u niet gelijk actie onderneemt en wil
reageren naar een adres, als u dat niet doet gaat het fout is de
boodschap. De afzender is ook vaak niet zorgvuldig en men
vermeldt een bank waar u helemaal geen zaken meedoet.
Niet reageren en bericht verwijderen!

Hieronder een
voorbeeld van een
phishing e-mail van
z.g.n. de Rabobank:
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij delen wij u mede,
dat er een melding is
binnengekomen met de
mogelijke betrokkenheid
bij een skim aanval. Om
verdere problemen te
voorkomen dient u uw
rekening te bevestigen,
zodat uw gegevens niet in
verkeerde handen terecht
komen. Dit kan door op
onderstaande link te
klikken:
Online Rabobank
Beveiliging
Na het bevestigen word
er binnen 24 uur contact
met u opgenomen door
een van onze
medewerkers, om uw
rekening telefonisch te
beveiligen.
Met vriendelijke groet,
Rabobank
Frank Belgenstein

Waarschuwing :
valse e-mails Belastingdienst in omloop
De Belastingsdienst waarschuwt voor valse e-mails die namens de
fiscus en DigiD lijken te zijn verstuurd. U wordt geadviseerd deze
e-mails direct van uw computer te verwijderen!
De e-mails waar het omgaat hebben als afzender ASN DigiD en
Belastingdienst NL. In de e-mails wordt u verzocht om uw
belastingaangifte digitaal te doen en of om een aanmaning of een
verkeersovertreding te betalen of omdat u te laat zou hebben
betaald.
De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen wel e-mail, maar
vraagt nooit om persoonlijke gegevens.
Krijgt u toch zo’n e-mail, dan is er sprake van phishing.
Open deze e-mails niet, maar verwijder ze direct!
Vandaag de dag moet u dus wel zeer alert en wakker achter uw pc
zitten. Voor je het weet klikt u op een link die voor heel andere
doeleinden is bedoeld dan, bijvoorbeeld, uw DigiD te wijzigen. Op
pagina 3 treft u een prachtig voorbeeld waar je zo maar in kunt
trappen.
De brief is keurig geschreven en draagt zelfs een officieel logo.
Dus geen reden tot achterdocht…. Helaas! Trapt u hier alstublieft
niet in. De overheid of banken zullen nooit in een email vragen om
belangrijke gegevens door te sturen of op linkjes te klikken om
zaken te bevestigen. Als u goed leest, dan ziet u dat deze brief
niet klopt. Er staan een aantal taalfoutjes in, de zinsconstructie is
soms fout en DigiD wordt op verschillende manieren gespeld.
Deze onvolkomenheden – waar u snel overheen kunt lezen –
geven ook wel aan dat het niet in orde is. Dus: blijf alert en zit
wakker achter uw pc!
Voor een voorbeeld van zo’n brief: zie de volgende pagina.
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Geachte heer / mevrouw,

Als u goed oplet kunt u
de valse e-mails
herkennen, vaak zitten
er fouten in, zie
bijvoorbeeld in regel 1:
woonsitutie i.p.v.
woonsituatie en op
regel 2 digid i.p.v. DigiD.

3de regel 2de blok tekst:
Inloggen op i.p.v. in te
loggen om en MijnDigid
i.p.v. MijnDigiD.

Verplicht gegevens update.
Het komt steeds vaker voor dat u bij een lening online uw woonsitutie en
bankafschriften dient op te sturen. Met de jaren wordt digid dagelijks een
vorm van legitimatie op het internet.
Na velen verzoeken van burgers hebben wij besloten een update uit te
voeren, op 10 september 2014 zult u geen toegang hebben tot
MijnDigiD.
Wat zal er veranderen in MijnDigiD.
U krijgt uw financiële gegevens in te zien op de nieuwe pagina
‘Kredietgegevens’. Elk bedrijf die gemachtigd is een lening te verstrekken
zal vanaf volgend jaar verplicht zijn inloggen op MijnDigid mogelijk te
maken. Hierdoor kunt u tijdens het aanvragen van uw krediet op diens
website inloggen en uw kredietgegevens vertonen en veel sneller over
uw benodigde lening beschikken.
U kunt uw Kredietgegevens verwerken door hier te klikken.
Uw gegevens zullen worden opgestuurd naar de belastingdienst voor
controle, en na goedkeuring van hen zal deze worden vermeld op de
kredietscherm.
Graag vernemen wij van u uw huidige situatie, voor 10 september 2014.

Hoe herken je een phishing mail?
Het is vaak moeilijk te onderscheiden van een echt betrouwbare
e-mail. Toch zijn er een kenmerken te noemen waaraan u een
phishing e-mail kunt herkennen:
-het opvragen van (bank)gegevens van bank, creditcardmaatschappij en andere legitieme bedrijven.
-het taalgebruik en zinsopbouw zijn vaak slecht.
-een phishing e-mail is meestal onpersoonlijk gericht.
-in de e-mail wordt gesproken over problemen die urgent zijn en
direct opgelost dienen te worden.
-er wordt vaak om een snelle reactie of handeling gevraagd.
-op de e-mail staat vaak een link naar de “website” van een bank,
dus dit is praktisch altijd een valse website.
-phishing mails spelen vaak in op uw angst om opgelicht te
worden.
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Melden

Melden

Dit overkwam een KBO-lid

U kunt een klacht
melden op de website
www.spamklacht.nl
van de ACM.

Criminelen slaan ook toe op uw laptop, tablet of desk-computer.
Onlangs heeft Marijke Verbeek dit ervaren. Zij is bestuurslid KBO
Den Helder en docent ouderenadvisering.

Op de website
www.waarschuwingsdienst.nl

van de overheid vindt
u meer achtergrondinformatie over
phishing en tips om
uw computer te
beveiligen.

Hier leest u haar ervaring
Vanuit Marijke’s e-mailaccount werd een bericht gestuurd met de
boodschap dat zij op vakantie in Londen was bestolen en geld
nodig had om thuis te komen. Of de lezer haar 1450 pond wilde
lenen voor de terugreis en andere benodigdheden.
Het bericht stond vol met taalfouten en de zinnen klopten niet.
Eén vriend dacht meteen dat dit bericht niet van Marijke kon zijn
en hij belde haar op: “Volgens mij ben je niet op vakantie maar
gewoon aan het werk! Je computer is gehackt”. Hierna is Marijke
direct iedereen gaan informeren om níet op de e-mail te
reageren. “Ik heb natuurlijk veel KBO-leden in mijn netwerk en
een aantal hadden al bezorgd gebeld naar het bestuur dat ik hulp
nodig had. Hartverwarmend te merken dat zij wilden helpen maar
dus ook schrikken dat zij met alle goede bedoelingen de
verkeerde personen zouden helpen. Hopelijk is iedereen op tijd
geïnformeerd dat dit geen zuivere koffie was”.
Wat deed Marijke?
Marijke handelde vervolgens goed. Ze deed aangifte bij de politie,
waar ze deze vorm van criminaliteit als ‘domme pech’
bestempelen. Het kan iedereen overkomen. Natuurlijk moet je
zorgen voor de juiste veiligheidsmaatregelen en regelmatig je
wachtwoord veranderen. Zo maak je de kans dat de internetcriminelen toeslaan zo klein mogelijk. 100% garantie heb je niet
maar neem de juiste maatregelen om zo veilig als mogelijk op
internet actief te zijn.
Marijke: “Dit was geen inbraak in mijn huis maar het voelde als
een inbraak in mijn privacy: alle mails in mijn postvak was ik
kwijt. Uitnodigingen voor vergaderingen, afspraken en foto’s.
Voor mij belangrijk en waardevol, voor de hacker niks waard. Ik
was echt van slag toen dit gebeurde. Goed dat de KBO haar leden
ook wijst op het voorkomen van inbraak op je computer”.

Ook telefoonterreur
U kunt ook worden gebeld door het nummer 00390104206067.
Omdat Wim Copper, penningmeester van KBO Goes, dit nummer
niet herkende, heeft hij op internet het nummer achterhaald.
Het is een nummer vanuit Italië en wordt gebruikt door
“criminelen” om zogenaamd voedselpakketten aan te bieden.
Er wordt door deze lieden aan je verzocht om hun terug te bellen
met als gevolg een torenhoge telefoonrekening.
Volgens de site “Opgelicht” gebruiken ze nog meer
telefoonnummers, maar wel allemaal beginnende met 0039.
De waarschuwing is; bel nooit terug naar dit telefoonnummer en heb je een nummermelder: lekker laten bellen.
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